
 
 

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………… 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
   1.1 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ ากว่า 1.75  
  1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี  

1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก     
2.1 พิจารณาจากผลการเรียน ร้อยละ 60  
2.2 สอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 40   

3. ลักษณะของการศึกษา 
- เรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- วิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความสามารถเฉพาะด้าน บางรายวิชามีการเรียนการสอนวันเสาร์ – อาทิตย ์
- มีการฝึกทักษะวิชาชีพกับผู้ประกอบการทุกปีการศึกษา 

4. จ านวนรับ 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  จ านวน 140 คน  

5. การสมัครเรียน 
5.1  ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครทาง website : http://umdc.tsu.ac.th/ หรือขอรับใบสมัคร

และสมัครเรียนได้ที่ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 086 -2907852 อาจารยเ์สร ีบุญรตัน์  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564 

5.2 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ตามข้อ 6 ส่งทาง Email: tsu.umdc@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์ 
ถึง วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ 

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปรากฏภายหลัง 

ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่า  จะ
ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม        

ในกรณีที่จ านวนผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนได้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ใน
การทีจ่ะเปิดสอน และจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เพ่ือสมทบเรียนกับผู้ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับต่อไป 

6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
6.1 ใบสมัครตามแบบของ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์              

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
6.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 

mailto:tsu.umdc@gmail.com%20หรือ


7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

Download ใบสมัครทาง website : http://umdc.tsu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน 2564 

ช าระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา วันที่ 3 - 8 มิถุนายน 2564 
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร 9 มิถุนายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2564 
สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง  
https://www.facebook.com/TSUMDCfanPage หรือ website 
: http://umdc.tsu.ac.th/ 

14 มิถุนายน 2564 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5,000 บาท ผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 

14-16 มิถุนายน 2564 

  
8. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
ตามวัน เวลา และสถานที่  ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th หรือ 
http://umdc.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

 
9. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 

9.1 ใบแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาถ่ายเอกสารจากฉบับจริง  จ านวน 2 ฉบับ  
9.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ฉบับ  
9.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ  
9.4 เอกสารการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท   จ านวน 1 ฉบับ  
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ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

เลขที่สมัครสอบ    -    -    
 กลุ่มที่ 1   กลุ่มที่ 2 

 

ข้อมูลผู้สมัคร 
ชื่อ..............................................................................นามสกุล.................................. ............................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................................ศาสนา………………………………………………… 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ................... หมู่ที่.............. ต าบล ...................................... อ าเภอ ............................................. 
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... หมายเลขโทรศัพท์................................................ 
 

ข้อมูลการศึกษา 
 ก าลังศึกษา   ส าเร็จการศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน...................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม................................ โรงเรียน............................................................................................ 
อ าเภอ......................................... จังหวัด...................................................... รหสัไปรษณีย์................................... 
 ก าลังศึกษา   ส าเร็จการศึกษา ระดับ............................................ ประเภทวิชา....................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม............................ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย........................ .................................................. 
อ าเภอ....................................... จังหวัด........ ..................................... รหัสไปรษณีย์................... ........................... 
 

ข้อมูลการสมัคร  
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 กลุ่มที่ 1 การจัดการการประกอบการทางสังคม 
 กลุ่มที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
(....) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย  ขนาด  1 นิ้ว 
(....) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)    จ านวน 1 ฉบับ 
(....) หลักฐาน เอกสาร เกียรติบัตรต่างๆ ที่แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ จ านวน ......... ฉบับ 
 
 
 
 
 ลงชื่อ.....................................................................ผู้สมัคร 
 (.....................................................................) 
 วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ....... 

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว 


